Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UPP
nr 185/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
(za okres od …………………..do…………………)
IMIĘ: ……………………….. NAZWISKO: ………………………

Liczba punktów
Oceniany
Kom. Wydz.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
1. Publikacje w czasopismach naukowych
Punktacja za
Punktacja za publikację
Typ publikacji
autorstwo
wieloautorską
1.1. Artykuły w czasopismach
200
naukowych i recenzowanych
100% #
140
materiałach z konferencji
100
międzynarodowych
70
1
√ ·P
zamieszczonych we
40
𝑚
właściwym wykazie MNiSW
20
1
1.2. Artykuły w czasopiśmie
·P
5
𝑚
spoza wykazu
2. Monografie naukowe wydane w wydawnictwie z właściwego wykazu MNiSW
Punktacja za
Punktacja za publikację
Poziom 2
autorstwo
wieloautorską
⁑
2.1. Monografia naukowa
200 (300)
100% #
2.2. Redakcja monografii
100 (150) ⁑
⁑
2.3. Rozdział w monografii
50 (75)
Punktacja za
Punktacja za publikację
Poziom 1
autorstwo
wieloautorską
2.4. Monografia naukowa
80 (100) ⁑
1
√ ·P
2.5. Redakcja monografii
20
𝑚
2.6. Rozdział w monografii
20
Monografie naukowe wydane przez wydawnictwo nieuwzględnione we właściwym wykazie MNiSW
Punktacja za
Punktacja za publikację
Typ publikacji
autorstwo
wieloautorską
2.7. Monografie naukowe
20
1
2.8. Redakcja monografii
5
·P
𝑚
2.9. Rozdział w monografii
5
3. Recenzje
3.1. Monografii
n·4
3.2. Artykułów w czasopismach naukowych
n·2
zamieszczonych we właściwym wykazie MNiSW
4. Projekty badawcze
4.1. Międzynarodowe projekty badawcze
4.1.1. Kierownik projektu lub koordynator
c · 50
zespołu w projekcie międzynarodowym
4.1.2. Wykonawca
c · 20
4.2. Projekty NCN, NCBR, FNP, MNiSW zarejestrowane w UPP
4.2.1. Kierownik projektu
c · 30
4.2.2. Wykonawca
c · 10

4.3. Inne krajowe projekty badawcze pozyskiwane w ramach konkursów
4.3.1. Kierownik projektu
c · 10
4.3.2. Wykonawca
c·2
4.4. Projekty naukowo-dydaktyczne
4.4.1. Kierownik projektu
c · 20
4.4.2. Wykonawca
c·5
4.5. Prace naukowe realizowane na zlecenie
4.5.1 Kierowanie pracami naukowymi,
realizowanymi w ramach UPP na zlecenie
1 pkt za każde 20 tys. zł
podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego
i nauki
4.5.2 Wykonawstwo prac naukowych,
realizowanych w ramach UPP na zlecenie
0,5 pkt za każde 20 tys.
podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego
zł
i nauki
5. Patenty
5.1. Patent udzielony podmiotowi w procedurze
n · 200
zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej
5.2. Patent udzielony podmiotowi w państwach
należących do Organizacji Współpracy
n · 100
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub udzielony
przez Europejski Urząd Patentowy
5.3. Patent udzielony podmiotowi przez Urząd
n · 75
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
5.4. Patent udzielony przez Urząd Patentowy RP
albo za granicą innemu podmiotowi niż oceniany,
n · 50
którego twórcą lub współtwórcą jest pracownik
ocenianego podmiotu
5.5. Uzyskanie wyłącznych praw do odmian
roślin przyznanych przez Centralny Ośrodek
n · 50
Badania Odmian Roślin Uprawnych lub za
granicą
5.6. Uzyskanie praw ochronnych na wzór
n · 30
użytkowy
5.7. Rejestracja odmian roślin przez COBORU
n · 20
5.8. Rejestracja rasy lub linii hodowlanej zwierząt
n · 20
przez MRiRW
6. Staże naukowe
6.1. Staż zagraniczny (minimum 1 miesiąc)
n·5
6.2. Staż krajowy (minimum 1 miesiąc)
n·2
7. Popularyzacja wiedzy naukowej
7.1. Książki popularnonaukowe
n·5
7.2. Publikacje popularnonaukowe
n·1
8. Kształcenie kadr
8.1. Awanse naukowe
8.1.1. Uzyskanie tytułu naukowego
70
8.1.2. Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego
50
8.1.3. Uzyskanie stopnia doktora
30
8.1.4. Promotorstwo w zakończonym przewodzie
n · 20
doktorskim/postępowaniu doktorskim
8.1.5. Promotorstwo pomocnicze w zakończonym
n · 10
przewodzie doktorskim/postępowaniu doktorskim
8.2. Recenzje

8.2.1. w postępowaniu o nadanie tytułu
n · 10
naukowego
8.2.2. w postępowaniu habilitacyjnym
n·8
8.2.3. rozprawy doktorskiej
n·6
8.3. Udział w komisji habilitacyjnej
8.3.1. Przewodniczący komisji habilitacyjnej
n·4
8.3.2. Sekretarz komisji habilitacyjnej
n·3
8.3.3. Członek komisji habilitacyjnej
n·2
n·3
8.4. Udział w komisji doktorskiej
8.4.1. Przewodniczący w komisji doktorskiej
n·3
8.4.2. Członek komisji doktorskiej
n·1
9. Inne formy aktywności w zakresie działalności naukowej wskazane w Załączniku
nr 2 do zarządzenia (Rozdział II. Działalność naukowa) 0-20 pkt
Łączna punktacja w zakresie działalności naukowej:

wynikająca z punktów 1-9
pozostałe osiągnięcia naukowe

Ocena
# – za autorstwo publikacji przyznaje się 100% punktów bez względu na stosunek liczby autorów z jednostki do
wszystkich autorów
⁑ – w nawiasie liczba punktów w dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych i społecznych
m – liczba wszystkich autorów artykułu naukowego lub monografii
P – całkowita wartość punktowa publikacji, przy czym całkowita wartość punktowa wynosi nie mniej niż 10% wartości
wynikającej z właściwego wykazu MNiSW lub właściwego rozporządzenia ministra
c – liczba lat (z podziałem na liczbę miesięcy i zaokrągleniem do części dziesiętnych, np. działalność przez 5 miesięcy
to 5/12, czyli c = 0,4)
n – liczba dokonań
MNiSW – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; NCN – Narodowe Centrum Nauki; NCBR – Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju; FNP – Fundacja Nauki Polskiej

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
(za okres od ………………….. do …………………)
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………
Liczba punktów
Oceniany
2. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
2.1. Ocena poziomu prowadzenia zajęć
dydaktycznych na podstawie opinii
2.1.1. Studentów/doktorantów
2.1.2. Kierownika przedmiotu/bezpośredniego
przełożonego (uwzględniając dane z hospitacji)
2.2. Kierowanie ukończonymi pracami dyplomowymi
2.2.1. magisterskimi w języku polskim
2.2.2. inżynierskimi/licencjackimi w języku polskim
2.2.3. dyplomowymi w języku obcym
2.3. Publikacje dydaktyczne – podręczniki, skrypty,
przewodniki i inne
2.3.1. Poziom 2
a) autorstwo
b) autorstwo rozdziału
c) redakcja pracy zbiorowej
2.3.2. Poziom 1
a) autorstwo
b) autorstwo rozdziału
c) redakcja pracy zbiorowej
2.4. Recenzowanie prac dyplomowych i publikacji
dydaktycznych
2.4.1. magisterskich
2.4.2. inżynierskich/licencjackich
2.4.3. publikacji dydaktycznych
2.5. Inicjatywy dydaktyczne polegające na
opracowaniu i wdrożeniu
2.5.1. Opracowanie nowej metody dydaktycznej
2.5.2. Opracowanie nowej metody weryfikacji efektów
uczenia się

0-60 pkt

xxxxxxxxxxxx

0-45 pkt

xxxxxxxxxxxx

n ·10 pkt
n · 5 pkt
n · 15 pkt

n · 50 pkt
n · 20 pkt
n · 30 pkt
n · 40 pkt
n · 15 pkt
n · 20 pkt

n · 4 pkt
n · 2 pkt
n · 10 pkt

n · 5 pkt
n · 5 pkt

2.6. Nadobowiązkowa aktywność dydaktyczna
2.6.1. opiekun koła naukowego
2.6.2. koordynator praktyki zawodowej
2.6.3. egzaminator i członkowie komisji (egzamin
dyplomowy)
2.6.4. opiekun studentów pierwszego roku

c · 10 pkt
c · 10 pkt
c · 5 pkt
c · 5 pkt

Komisja

2.7. Inne formy aktywności w zakresie działalności
dydaktycznej wskazane w Załączniku nr 2 do
zarządzenia (Rozdział III. Działalność dydaktyczna)
Łączna punktacja w zakresie działalności
dydaktycznej

0-45 pkt

xxxxxxxxxxxx

wynikająca z 2.1.
za pozostałe osiągnięcia

Ocena
c – lata (z podziałem na liczbę miesięcy i zaokrągleniu do części dziesiętnych, np. działalność przez 5 miesięcy to
5/12, czyli c=0,4); n – liczba dokonań

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
(za okres od ………………….. do …………………)
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………………
………………………
Liczba punktów
Oceniany
Komisja
3. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
3.1. Działalność na rzecz UPP
3.1.1. Członek Rady Uczelni
3.1.2. Prorektor
3.1.3. Dziekan
3.1.4. Prodziekan, dyrektor instytutu
3.1.5. Członek Senatu
3.1.6. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny
3.1.7. Zastępca przewodniczącego rady naukowej
dyscypliny
3.1.8. Kierownik katedry, kierownik OJD
3.1.9. Członek rady naukowej dyscypliny
3.1.10. Dyrektor Szkoły Doktorskiej
3.1.11. Członek Rady Naukowej Uniwersytetu, Rady
Dydaktycznej Uniwersytetu, Rady Bibliotecznej, Rady ds.
Zakładów Doświadczalnych
3.1.12. Przewodniczący stałej komisji senackiej
3.1.13. Członek stałej komisji senackiej
3.1.14. Przewodniczący doraźnej komisji
senackiej/rektorskiej
3.1.15. Członek doraźnej komisji senackiej/rektorskiej
3.1.16. Pełnomocnik Rektora
3.1.17. Pełnomocnik dziekana
3.1.18. Przewodniczący stałych i doraźnych komisji rady
naukowej dyscypliny
3.1.19. Członek stałych i doraźnych komisji rady
naukowej dyscypliny
3.1.20. Kierowanie studiami podyplomowymi na UPP
3.1.21. Przewodniczący rady programowej kierunku
studiów
3.1.22. Członek rady programowej kierunku studiów
3.1.23. Przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej
3.1.24. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej
3.2. Działalność na rzecz nauki poza UPP
3.2.1. Członek - PAN, PAU, NAWA, RDN, KEN, PKA,
RGNiSW, CK, rady NCN, rady NCBR, RGIB, rady
naukowej PIB, rady naukowej instytutu PAN, stałych
komisji rady naukowej instytutu PAN
3.2.2. Przewodniczący komitetu redakcyjnego
czasopism/wydawnictw z wykazu MNiSW

c · 25
c · 25
c · 20
c · 15
c · 20
c · 25
c · 20
c · 10
c · 15
c · 25
c · 15
c · 20
c · 15
c · 15
c · 10
c · 15
c · 10
c · 15
c · 10
c · 10
c · 15
c · 10
c · 20
c · 15

c · 20
c · 20

3.2.3. Członek komitetu redakcyjnego
czasopism/wydawnictw z wykazu MNiSW
3.2.4. Przewodniczący i członek komitetu redakcyjnego
czasopism/wydawnictw spoza wykazu MNiSW
3.2.5. Członek komitetów PAN, paneli recenzentów
NCN, NCBiR, innych projektów
3.3. Działalność w towarzystwach naukowych
3.3.1. Przewodniczący, sekretarz, członek zarządu
międzynarodowego towarzystwa naukowego
3.3.2. Członek międzynarodowego towarzystwa
naukowego
3.3.3. Przewodniczący, sekretarz, członek zarządu
krajowego towarzystwa naukowego
3.3.4. członek krajowego towarzystwa naukowego

c · 10
c·5
c·5

c · 20
c·5
c · 15
c·2

3.4. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych oraz promocyjna
3.4.1. Prowadzenie strony www jednostki
c·5
3.4.2. Prowadzenie modułu rozliczania dydaktyki na UPP
c · 15
(eHMS-Pensum)
3.4.3. Zajęcia promocyjne dla szkół
g·2
3.4.4. Organizowanie i prowadzenie społecznych akcji
n·2
edukacyjnych
3.4.5. udział w branżowych komisjach konkursowych i
n·5
oceniających, komitetach organizacyjnych konferencji
3.4.6. Aktywny udział w Nocy Naukowców, Festiwalu
n·5
Nauki i Sztuki
3.5. Inne formy aktywności w zakresie działalności
organizacyjnej wskazane w Załączniku nr 2 do
xxxxx
xxxxx
zarządzenia (Rozdział IV Działalność organizacyjna)
0-50 (profesor, prof. UPP); 0-40 (inni nauczyciele
akademiccy)
Łączna punktacja w zakresie działalności organizacyjnej
Ocena
c – lata (z podziałem na liczbę miesięcy i zaokrągleniem do części dziesiętnych, np. działalność przez 5 miesięcy
to 5/12, czyli c=0,4); n – liczba dokonań; g – liczba godzin lekcyjnych
OJD – ogólnouczelniana jednostka dydaktyczna; PAN – Polska Akademia Nauk; PAU – Polska Akademia
Umiejętności; NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; RDN – Rada Doskonałości Naukowej; KEN
– Komisja Ewaluacji Nauki; PKA – Polska Komisja Akredytacyjna; RGNiSW – Rada Główna Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; CK – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów; NCN – Narodowe Centrum Nauki; NCBR – Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju; RGIB – Rada Główna Instytutów Badawczych; PIB – Państwowy Instytut Badawczy

